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المقدمة

المشاريع  أكبر  من  واحد  إنشاء  في  كبيرة  قفزات  للتطوير  عمر  جبل  شركة  حققت 
الفندقية والتجارية، حتى أصبح أحد المعالم الرئيسة في محيط الحرم المكي الشريف، 
في  الشركة  تستمر  وثبات  وبعزم  الحرام.  المسجد  على  المميزة  إطاللته  بسبب  وذلك 
الشركة  المشروع وفق جدول زمني، من أجل تحقيق رؤية  باقي مراحل  تنفيذ  عمليات 
التي تقوم على تحقيق طابع األصالة والمعاصرة، وذلك عبر الحفاظ على طابع العمارة 

المكية واإلسالمية بلمسات عصرية حديثة.
المكان  تتوافق مع قدسية  الفريد وتقديم خدمات خاصة  المشروع بتصميمه  ويمتاز 
مكة  بمكانة  تليق  التي  والهدوء  والسكينة  بالراحة  الضيوف  لتشعر  الزمان،  واستحضار 

المكرمة، وبما يحقق تنمية المكان وبناء اإلنسان.
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القدرة  زيادة  خالل  من  والمعتمرين  الحجاج  لخدمة  السعودية  العربية  المملكة  عليها  تعمل  التي  الطموحة  الخطط  مع  تجاوبًا 
لتحقيق  متطورة  وبرامج  خطط  للتطوير  عمر  جبل  شركة  تبنت  فقد  واألداء،  والخدمة  الجودة  معايير  أرقى  وفق  االستيعابية 
تطلعات مساهمي الشركة ومجلس إداراتها وعمالئها من خالل االرتقاء بخدمة ضيوف الرحمن وما يتبعها من خدمات الضيافة 

والسياحة واإلسكان.
وقد سعى مجلس اإلدارة بالتعاون مع إدارة الشركة إلى استقطاب عدد من الكفاءات والقيادات السعودية واإلقليمية والعالمية 
البنية  مشاريع  من  ومجموعة  آلي  حاسب  وانظمة  بيانات  وقواعد  وإجراءات  سياسات  وبناء  واإلبداع  للعمل  جاذبة  بيئة  وتوفير 
التحتية للشركة، األمر الذي يعتبر العمود الفقري في أي بناء مستقبلي بإذن اهلل. بالتوازي فإن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ 
استراتيجيتها الجديدة آخذة بعين االعتبار طموحات مساهمي الشركة وعمالءها والعاملين فيها ومجلس اإلدارة وتحدد مجاالت 

عملها ونطاقها الجغرافي وهيكلها القانوني واإلداري.
الطموحة  ورؤيتها  المملكة  قيادة  تطلعات  مع  متوائمة  الجديدة  استراتيجيتها  تكون  أن  على  للتطوير  عمر  حرصت شركة جبل 
2030 والسعي نحو زيادة أعداد المعتمرين إلى 30 مليونًا وفق منظومة متميزة من الخدمات المقدمة لهم، وتسعى الشركة 
بكل عزم وطموح إلى التوسع في الخطط واألنشطة وتطوير عدد من المشاريع األخرى مع الحرص على االستفادة من الخبرة 
المتراكمة واعتماد النماذج العلمية والعملية ، األمر الذي سيساهم بمشيئة اهلل تعالى في وضع الشركة على خارطة أسرع شركات 

التطوير العقاري نموًا في المنطقة.
ومنذ تأسيسها وضعت الشركة على عاتقها ومن منطلق المسئولية االجتماعية تحقيق الشراكة اإلستراتيجية والدعم النوعي 
لمؤسسات المجتمع المدني، األمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز وتظافر الجهود بما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع 

معًا.
ويعتبر النموذج المالي للشركة من الركائز الهامة، لذلك تم تحديث نموذجها المالي بما يتناسب مع كونها شركة تطوير عقاري 
قابضة تهدف إلى تطوير منتجاتها العقارية بشكل يلبي طموحات جميع عمالئها.  وفي الوقت ذاته، استخدمت الشركة هيكلة 

مالية جديدة تتالءم مع االستراتيجية والرؤية الجديدة.
وقد بدأت الشركة في طرح منتجات عقارية جذابة مع شركائها االستراتيجيين من خالل تدشين الصناديق العقارية وبيع الوحدات 

السكنية وذلك لتعزيز ربحية الشركة والحفاظ على النمو المالي.
وبلغة اإلنجاز فإن هذا الصرح العقاري الرائع يشهد المزيد من التقدم في كافة مرافق المشروع ويساهم في دفع عجلة النمو 
الشركة  مساهمي  وأهداف  تطلعات  يحقق  بما  الشركاء  وتعاون  الجهود  كافة  تظافر  بفضل  للشركة  السوقية  القيمة  وتعزيز 

ومجلس إدارتها بإذن اهلل تعالى.
وأود في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وجميع منسوبي الشركة على جهودهم وتفانيهم 

وتفاعلهم والتزامهم، كما أشكر جميع مساهمي الشركة على دعمهم وثقتهم.
سائاًل المولى القدير أن يوفقنا لما فيه الخير والصالح،

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
عبد العزيز بن محمد إبراهيم السبيعي 

كلمة رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير 
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• المساحة اإلجمالية لألرض = 230,000 م2.
• الطاقة االستيعابية = 34,000 شخص.

م2   142,016  = األراضي  لقطع  المستغلة  المساحات   •
وتمثل 61% من المساحة اإلجماليـة لألرض.

العامة  والمرافق  للشوارع  المخصصة  المساحات   •
المساحة  من   %39 وتمثل  م2   87,984  = والخدمات 

اإلجماليــة لألرض.
• يضم المشـروع 40 برجـًا تتفـاوت ارتفاعاتهـا ما بين 20 

إلى 42 طابقـًا )بالنسبة للبرجين التوأمين(.
• يحتـوي المشروع على حوالي )11,405( غرفة فندقية وسكنية.

قاعة  به  ويوجد  للمؤتمرات،  فندق  المشروع  يضم   •
أكبر  من  تعتبر  وهي  شخص(   1,380( قرابة  تستوعب 

القاعات بمكة المكرمة.
التجارية الحديثة،  • يوجد منظومة متكاملة من األسواق 

تبلغ إجمالي مساحتها 270,412 م2.
مع  الصالة  يؤدون  مصل  يقارب 30,000  ما  استيعاب   •

المصلين بالمسجد الحرام.

التحتية  البنية  مرافق  كافة  كذلك  المشروع  يؤمن   •
واألماكن والساحات العامة والخدمات الالزمة للمشروع. 

إلدارة  مركزي  مراقبة  نظام  تنفيذ  المشروع  في  يتم   •
.)CCTV( الحشود

• فصل تام بين حركة المشاة والمركبات في جميع أجزاء 
المشروع.

بساللم  مجهزة  للمشاة  إشعاعية  طرق   )5( عدد  توفير   •
كهربائية تخترق المشروع من الشرق إلى الغرب بعروض 

تتراوح من )12م إلى 14م(.
من  المشروع  يخترق  للمشاة  محوري  طريق  يوجد   •
الجنوب للشمال لخدمة القادمين من األحياء الجنوبية في 

طريقهم للمسجد الحرام أو العكس.
للسيارات  داخلي  دائري  طريق  على  المشروع  يشتمل   •
بعرض )20 م( في االتجاهين لربط جميع أجزاء المشروع، 

مع وجود مواقف جانبية للحافالت.
• تبلغ األعداد اإلجمالية لمواقف السيارات بالمشروع حوالي 

)4,000( موقف سيارة.

وصف المشروع 1
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مختلفة  مواقع  في  العامة  الساحات  من  عدد  توفير   •
بالمشروع، ومجهزة بالخدمات ونوافير المياه.

المباني  أسطح  من  األمطار  مياه  لتجميع  نظام  تنفيذ   •
بالمشروع لتدويرها وإعادة استخدامها.

• يشتمل المشروع على منظومة شبكات متكاملة لخدمات 
من  للتخلص  متطور  نظام  تشمل  حيث  التحتية،  البنية 

المخلفات وشبكات صرف متكاملة.
• نظام لمعالجة وإعادة استخدام مياه المغاسل والميضاءات 

)المياه الرمادية(.
• تنفيذ محطة تحويل كهرباء بالموقع على حساب الشركة 
المحطة  هذه  وستغطي  امبير(  فولت  ميجا   268( بقدرة 

كامل احتياجات المشروع من الكهرباء. 
المشروع  احتياجات  تبريد مركزية تغطي  تنفيذ محطة   •
نظام  لتوفير  تبريد(  طن  ألف   55( تبلغ  إنتاجية  بطاقة 

مركزي للتكييف بالمياه المبردة.
• أنفاق خدمات خرسانة مسلحة أسفل الشوارع الرئيسية 

والفرعية بكامل المشروع نظام مراقبة المرور والحشود.
• نظام إدارة المباني والتحكم المركزي.

• الساللم الكهربائية للمناطق العامة وممرات المشاة.
• أعمال التشجير وتنسيق المواقع ونظام مكافحة الحرائق 

بالمناطق العامة.
استحداث  للمشروع  العام  المخطط  في  روعي  كما   •
)300م(  حوالي  وبطول  )40م(  بعرض  للمشـاة  طريق 
ويخترق  العزيز  عبد  الملك  طريق  نهاية  من  يمتد 
المشروع إلى الساحة الغربية للمسجد الحــرام بمسمى 
)طريق الملك عبد العزيز للمشاة( وذلك لتسهيل حركة 
وجميع  العزيز  عبد  الملك  طريق  من  القادمين  المشاة 
الحرام.  المسجد  إلى  الغربية  بالجهة  المجاورة  األحياء 
وتوجد بواكي على جانبي الطريق بعرض )5 م( من كل 
جانب مع محالت تجارية وسوق مركزي، ويتفرع من هذا 
وإلى  المشروع  داخل  إلى  تؤدي  جانبية  شوارع  الطريق 

المصلى العام.
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الفنادق المكتملة بالمشروع 2



17 التقرير السنوي العاشر عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في 15 / 7 / 1438 هـ

فندق أجنحة هيلتون مكة

يتكون من برجـين كــل برج )20 دور( ومطلة مباشرة على شارع 
إبراهيم الخليل ويتكون من )عدد 484 جناح( وقد تم وهلل الحمد 

تشغيلها بالكامل إعتبارًا من شهر رمضان 1435 هـ.
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فندق ماريوت مكة

يتكون من برجين )البرج األول 11 دور ، البرج الثاني 20 دور( ويطل 
على تقاطع شارع أم القرى وشارع إبراهيم الخليل ويتكــــــون من 
)426 غرفة( وقد تم افتتاح الفندق خالل شهر رمضان 1436هـ.
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فندق حياة ريجنسي مكة

يتكـون من برجين كــــل برج )20دور( ويطل على شارع إبراهيم 
الخليل ويتكون من )657 غرفة( وقد تم افتتاح الفندق بداية شهر 

رمضان 1436هـ.
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فندق كونراد مكة

إبراهيم  شارع  على  ويطل  )20دور(  برج  كل  برجين  من  يتكون 
الخليل ويتكون من )438 غرفة( وتم تشغيله بحمد اهلل خـــــالل 

شهر رمضان 1437هـ.
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فندق هيلتون للمؤتمرات مكة

إبراهيم  يتكون من برجين كل برج )20 دور( ويطل على شارع 
بداية  اهلل  بحمد  تشغيله  وتم  غرفة(   764( من  ويتكون  الخليل 

شهر رجب 1438هـ.
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األعمال الحالية بالمشروع

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة األولى:

تتكون هذه المرحلة من 4 قواعد بناء )بوديومات(، وعدد 
سكنيـة  ووحدة  وشقة  فيال  و87  فندقيـة  )10( أبراج 
تجارية  ومسطحات  علوية،  فلل   10 إلى  باإلضافة 
بمساحة 21,572 متر مربع و 457 موقف سيارات، وتبلغ 
المسطحات البنائية للمرحلة األولى حوالي 520,718 متر 
مسطح ومطلة على شارع إبراهيم الخليل، وتم االنتهاء 
من هذه المرحـلة خالل الربع األول من عام 2017م. حيث 
أنه تم االفتتاح بحضور صاحب السمو الملكي األمير خالد 

الفيصل – امير منطقة مكة المكرمة – حفظه اهلل.

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الثانية:

يتكون المبنى من قاعدة بناء واحدة، وعدد 4 أبراج فندقية 
إجمالية  بمساحة  الخليل،  إبراهيم  شارع  على  مطلة 
مبنى  ويتكون  مربع،  متر  200 ألف  البنائية:  للمسطحات 
ووحدات سكنية عددها 96  تجارية،  أدوار   3 القاعدة من 
وحدة سكنية و4 فيالت، و3 أدوار مواقف ومداخل الفنادق، 

والخدمات من مطاعم وغرف إجتماعات ونادي رياضي عدد 
)العدد  بنتهاوس  فيال  برج  لكل  العلوي  بالدور  ويوجد   ،2

اإلجمالي 4 فلل( .
جاري تنفيذ اعمال االنشاءات بالمرحلة مع إتحاد شركتي 
ومتوقع  للمقاوالت  وأزميل  السعودية  العربية  بيتور 
اإلنتهاء الفعلي ألعمال اإلنشاءات بالمرحلة الثانية بنهاية 

الربع الرابع من 2018م.

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الثالثة:

تتكون من قاعدتي بناء )بوديومات( وعدد )4( أبراج ، وتبلغ 
البنائية حوالي )398( ألف متر مسطح، حيث  مسطحاتها 
تتضمن  فندقية  المرحلة على 2166 غرفة  تحتوي هذه 
البرجين التوأمين منها 1490 غرفة فندقية سيتم إدارتها 
بواسطة شركة العنوان للفنادق والمنتجعات. كما أنه تم 
ترسية عقد المرحلة الثالثة في 15 ديسمبر 2012م على 
اتحاد شركتي اإلنشاءات العربية ودريك اند سكل، ومتوقع 
في  الثالثة  بالمرحلة  اإلنشاءات  ألعمال  الفعلي  اإلنتهاء 

الربع األول من 2019م.

3
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المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الرابعة:

أبراج  تتكون من عدد )3( قاعدة بناء )بوديوم( وعدد )7( 
مخصصة  وخدمات  مرافق  لمنطقة  باإلضافة  فندقية، 
ومجموع  المشروع،  وسط  في  وواقعة  الحكومية  للجهات 
البنائية لهذه المرحلة 320,000 متر مربع ،  المسطحات 
المدائن  رواد  المرحلة على شركة  وتم ترسية عقد هذه 
بالمرحلة  اإلنشاءات  ألعمال  الفعلي  اإلنتهاء  ومتوقع 

الرابعة في الربع الرابع من 2018م.

والسادسة  الخامسة  بالمرحلة  لإلنشاءات  الحالي  الوضع 
والسابعة:

تم بنجاح اعادة تصميم المخطط الرئيسي لهذه المراحل 
اإلجمالية  البنائية  المسطحات  مجموع  في  زيادة  لتعكس 

كما يلي:

المرحلتين الخامسة والسادسة:

من  للمرحلتين  االجمالية  البنائية  المسطحات  زيادة  تم 

التعاقد  أنه جاري  الى 718,637م2، كما  363,691 م2 
مع استشاري لتصميم المرحلتين.

الوضع الحالي بالمرحلة السابعة:

نهاية  في  بالمشروع  مميز  بموقع  المرحلة  هذه  تقع   
طريق الملك عبد العزيز للمشاة وفي مواجهـة المسجد 
الحرام مباشرة ليطل من خالل واجهاته الرئيسية الثالث 
على المسجد الحرام وساحاته و تم تغيير استخدام هذه 
بنائية  مسطحات  )بإجمالي  مناطق  ثالث  الى  المرحلة 
ومبنيان  نجوم  سبعة  فندق  إحداها  م2(   603, حوالي 
األخيرتان  المنطقتان  أما  و   , السكنية  الوحدات  من 
فهي عبارة عن وحدات سكنية بمستوى خمس نجوم, 
 30,000 بسعة  عام  مصلى  المرحلة  هذه  وتشمل 
مصلي، وجاري العمل لجعل هذه المرحلة أحد المعالم 
الرئيسية لمكة المكرمة و المملكة و جاري التعاقد مع 
بالعالم إلتمام عملية  المكاتب االستشارية  أحد افضل 

التصميم.
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٤ - وصف ألنواع النشاط الرئيسية للشركة:
أ - يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في اآلتي:

ب - لدى الشركة سجالت تجارية فرعية وذلك لممارسة اإليواء السياحي بموجب خطابات الهيئة العامة للسياحة واألثار.

ج - تمارس شركة جبل عمر للتطوير نشاطها من خالل القطاعات التالية:

وصف ألنواع النشاط بيان ابلنشاط

تطوير وتعمري منطقة جبل عمر اجملاورة لساحة املسجد احلرام من الناحية الغربية، وأي مناطق أخرى داخل اململكة العربية السعودية.النشاط الرئيسي األول

امتالك العقارات وتطويرها إىل قطع تنظيمية وإداراهتا واستثمارها وبيعها وأتجريها وامتالك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً.النشاط الرئيسي الثاين

القيام جبميع األعمـال الالزمـة لإلنشاء والتعمري والصيـانة وأعمـال اهلدم واملسح اخلاصة هبا.النشاط الرئيسي الثالث

إدارة وتشغيل وأتثيث الفنادق.النشاط الرئيسي الرابع

إدارة وتشغيل وصيانة املرافق التجارية.النشاط الرئيسي اخلامس

إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق.النشاط الرئيسي السادس

استرياد وتصدير معدات وآليات وأاثث فيما خيص أعمال الشركة تشغيل معاهد التدريب املتخصصة يف جمال الفندقة والضيافة اخلاصة ابلشركة.النشاط الرئيسي السابع

تشغيل معاهد التدريب املتخصصة يف جمال الفندقة والضيافة.النشاط الرئيسي الثامن

أتمني وتقدمي خدمات احلراسة األمنية املدنية اخلاصةالنشاط الرئيسي التاسع

الفندقم

فندق أجنحة هيلتون مكة1

 فندق ماريوت مكة2

فندق حياة رجينسي مكة3

 فندق كونراد مكة4

فندق هيلتون للمؤمترات مكة5

النسبةاسهام النشاط يف املبيعاتوصف للنشاطبيان ابلنشاط

36 %194.800.122رايليتثمل يف أتجري الغرف وبيع املأكوالت واملشروابت.قطاع الفنادق

4 %23.093.186 رايليتمثل يف تشغيل وأتجري مراكز التسوق.قطاع املراكز التجارية

60 %327.104.000 رايليتمثل يف تطوير األراضي والبناء عليها وبيع العقارات التطويرية.قطاع التطوير العقاري
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د - اسم الشركة التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، 
والدولة محل التأسيس، وتفاصيل األسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

تمتلك شركة جبل عمر للتطوير نسبة 40% من رأس مال شركة تبريد المنطقة المركزية والذي يبلغ خمسة ماليين 
ريال ونسبة 60% لشركة تبريد المناطق السعودية، وتقوم هذه الشركة بإنشاء محطة التبريد المركزية بمشروع جبل 
عمر، باإلضافة إلى إمكانية مشاركتها في أي محطات تبريد أخرى للمشاريع األخرى بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة، 
وتم وهلل الحمد االنتهاء من إنشاء محطة التبريد )المرحلة األولى( وتشغيلها وهي تغذي فنادق المرحلة األولى، والمرحلة 

الثانية من المشروع بالوقت الحاضر .

مكان العملياتمكان التأسيسالنشاطنسبة التملكرأس املالاسم الشركةم

شركة تربيد املنطقة 1
املركزية مبكة املكرمة

انشاء حمطة التربيد املركزية مبشروع جبل عمر ، ابإلضافة 40%٥ مليون رايل
إىل إمكانية مشاركتها يف أي حمطات تربيد أخرى 

للمشاريع األخرى ابملنطقة املركزية مبكة املكرمة

مكة املكرمةمكة املكرمة
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٥ - خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية
القادمة والتي ستُبنى على ثالثة  إدارة الشركة مبادئ استراتيجية الشركة الجديدة للعشر سنوات  أ - اعتمد مجلس 

محاور:
• المحور األول: تحويل الشركة إلى شركة قابضة تتمّلك مشروعها الحالي وأي مشاريع مستقبلية عن طريق شركات 

تؤسس لهذا الغرض.
• المحور الثاني: اعتماد الشركة لمبدأ التوسع الجغرافي لالستثمار في مشاريع التنمية والتطوير العقاري وكل ما يتعلق 

بها، وذلك في نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة وما جاورها.
ل القاعدة األساسية لبناء معادلة  • المحور الثالث: إقرار مبادئ التأجير طويل األجل والبيع والتشغيل كثالثة مبادئ تُشكِّ

التدفقات النقدية وتقييم الفرص االستثمارية وتمويلها.
وستقوم الشركة فور االنتهاء من الدراسات الفنية والمالية والقانونية بعرض القرارات الالزمة على الجمعية العامة 
الغير عادية للتصويت عليها واعتمادها، حسب األنظمة والصالحيات المتبعة في المملكة العربية السعودية في مثل 

هذه الحاالت.
بقيمة  السعودية  الدن  بن  مجموعة  مع  مخالصة  توقيع  2016/11/23م   الموافق  1438/2/23هـ  بتاريخ  تم   - ب 
196 مليون ريال تمثل قيمة االعمال المعلقة لدى الشركة. وقد تمت المخالصة عن طريق بيع 7 وحدات سكنية من 
مشروع جبل عمر وقيمتها السوقية 209 مليون ريال سعودي. وبالتالي فان اجمالي الخصم الممنوح لمجموعة بن الدن 
السعودية على اجمالي سعر الوحدات السكنية يصل الى 6,4% وسيتم توقيع عقد البيع النهائي في تاريخ 29 نوفمبر 

2016 ومن المتوقع تسليم الوحدات بعد االنتهاء من تشطيبها خالل شهر سبتمبر 2017 .
ج - بتاريخ 1438/6/9هـ الموافق 2017/3/8م حصلت الشركة على موافقة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لزيادة 



27 التقرير السنوي العاشر عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في 15 / 7 / 1438 هـ

المكرمة ليصبح  الكائن بمكة  الخامسة والسادسة والسابعة من مشروعها  للمراحل  البنائية االستثمارية  المسطحات 
اجمالي المسطحات البنائية االستثمارية للمشروع ككل )1,665,909 م2( من أصل )1,171,287 م2( وتمثل الزيادة 

في المساحة )494,622 م2(. 
وسيتم استخدام هذه المسطحات وفق خطة البناء بالمشروع، وسيكون األثر المالي ايجابيًا على قيمة أصول الشركة 

والعوائد االستثمارية والتشغيلية عند االنتهاء من عملية التطوير.
د - وقعت الشركة في 1438/06/22هـ الموافق 2017/03/21م عقد بيع ثالثة فنادق وهي فندق مكة كونراد وفندق 
مكة هيلتون لألجنحة وفندق مكة حياة ريجنسي باإلضافة الى سوق الخليل التجاري والواقعة ضمن مشروعها بمكة 
المكرمة لشركة االنماء لالستثمار بقيمة تعادل ستة مليارات ريال ويأتي هذا العقد الحاقًا لمذكرة التفاهم التي تم 
توقيعها بين الشركة وشركة االنماء لالستثمار والتي يتم بموجبها انشاء صندوق استثمار عقاري متداول وذلك بعد اخذ 

الموافقات الالزمة من هيئة السوق المالية من قبل مدير الصندوق.
وبناء على االتفاق ستقوم شركة جبل عمر للتطوير باستئجار وتشغيل االصول المذكورة بعد بيعها للصندوق لمدة عشرة 
اعوام وكما نص االتفاق فان شركة جبل عمر للتطوير سيكون لها االحقية في اعادة شراء األصول المذكورة اعاله ابتداًء من 
نهاية السنة الخامسة من عمر الصندوق والمحدد بعشر سنوات وحتى نهاية السنة العاشرة. وبينت الشركة أنه سوف يتم 
 استخدام جزء من متحصالت البيع في سداد التزامات بنكية قائمة وسيتم استخدام المبلغ المتبقي لتنفيذ استراتيجية المشروع.

ومن المتوقع ان يظهر االثر المالي بشكل ايجابي على االيرادات وحقوق المساهمين خالل السنة المالية الجارية وذلك 
بعد إتمام تأسيس الصندوق واستكمال عملية االستحواذ على األصول من قبل شركة اإلنماء لالستثمار.

هـ - افتتاح وتشغيل فندق جبل عمر هيلتون وقاعة المؤتمرات الرئيسية )تشغيل تجاري( يوم الجمعة 1438/7/3هـ 
الموافق 2017/3/31م والتي انضمت الى مجموعة الفنادق المشغلة من قبل شركة هيلتون العالمية بمشروع جبل 
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عمر بمكة المكرمة وذلك بعد حصول الشركة على تصاريح الجهات المعنية وتصريح الهيئة العامة للسياحة واآلثار 
بتشغيل الفندق وقاعة المؤتمرات الرئيسية  وتصنيفها  ضمن فئة الخمس نجوم.

الجدير بالذكر أن الفندق يطل على الحرم المكي الشريف ويتكون من 20 طابق سكني ويحتوي على 764 غرفة وجناح 
فندقي ذات طراز فخم وعصري، كما يتوفر بالفندق صالة خاصة لكبار الزوار ونادي رياضي وثالثة مطاعم رئيسية. 
اإلشارة  الشركة  اجتماعات منفصلة، وتود  قاعات  لعدد 1380 شخصًا، وعدد 7  الرئيسية  المؤتمرات  قاعة  كما تتسع 
إلى أن هذا الفندق وقاعة المؤتمرات الرئيسية مملوكة بالكامل لشركة جبل عمر للتطوير ولم تكن من ضمن صفقة 
صندوق شركه اإلنماء لالستثمار، وسيكون األثر ايجابيًا على حقوق المساهمين بالشركة ابتداًء من الربع الثالث من 

العام المالي الحالي.
٦ - المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها: 

تتعرض الشركة خالل ممارسة أعمالها لمجموعة مختلفة من المخاطر المالية بما في ذلك: مخاطر السوق )تتضمن 
مخاطر العملة ومخاطر أسعار العمولة( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر للشركة بشكل 
عام على عدم القدرة على التنبؤ باألسواق والسعي لتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة. تستخدم 

الشركة األدوات المالية المشتقة للتحوط ضد مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية.
أ - مخاطر العملة:

الشركة معرضة  األجنبية.  العمالت  أسعار صرف  تقلبات  مالية بسبب  أدوات  قيمة  تذبذب  العملة هي مخاطر  مخاطر 
لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية في دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة خالل السنة بأي معامالت هامة خالف 
الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل الفترة / السنة. وحيث أن سعر الريال السعودي مثبت تجاه الدوالر األمريكي 

فإن الشركة غير معرضة لمخاطر عمالت أجنبية هامة.

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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ب - مخاطر أسعار العمولة:
مخاطر أسعار العمولة مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تؤدي األدوات ذات 
المعدل المتغير لتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية، في حين أن األدوات ذات المعدل الثابت 
تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة. الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على مطلوباتها التي 
يترتب عليها فائدة بما في ذلك القروض قصيرة األجل وطويلة األجل. تعمل اإلدارة حاليًا على البحث عن استراتيجية 
القيمة  أن مخاطر  وتعتقد  باستمرار  الفائدة  أسعار  التغيرات في  ومراقبة  الفائدة  أسعار  لتقليل مخاطر  أخرى  تحوط 

العادلة ومخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية تدار بصورة مالئمة.
ج - مخاطر االئتمان:

مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة 
مالية. تعمل الشركة على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بعمالئها عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على 

حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
اتفاقية  إبرامهم  المستأجرين بناًء على مراجعة تصنيفهم االئتماني من قبل الشركة وقت  ائتمان  يتم تقييم جودة 
قائمة  تاريخ  االئتمان في  لمخاطر  للتعرض  األقصى  الحد  بانتظام.  للمستأجرين  المدينة  الذمم  تتم مراقبة  اإليجار. 

المركز المالي هو القيمة الدفترية لكل بند من الموجودات المالية.
يتم إدارة بيع العقارات المطورة باستخدام االئتمان من خالل اشتراط أن يدفع العمالء 100 % من سعر البيع قبل نقل 

الملكية النظامية لهم، وبهذا ال تتعرض الشركة لمخاطر ائتمان في هذا الشأن.
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية األخرى للشركة بما في ذلك األرصدة البنكية والنقد، فإن 
تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ينتج من تعثر الطرف المقابل. إن أقصى تعرض للمخاطر يساوي القيمة الدفترية 
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لهذه الموجودات كما هو مبين في قائمة المركز المالي. تعتبر اإلدارة أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة البنكية غير 
ذات أهمية حيث أن األرصدة محتفظ بها لدى بنوك ذات سمعة عالية في المملكة العربية السعودية.

د - مخاطر السيولة:
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في توفير األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد 

تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.
باإلضافة لذلك تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة بصورة منتظمة والتأكد من وجود أموال كافية من خالل التسهيالت 

االئتمانية للوفاء بأية التزامات مستقبلية.
٧ - المساهمات االجتماعية للشركة:

حرصًا من شركة جبل عمر للتطوير على تفعيل وتحقيق برامج المسؤولية االجتماعية من خالل دورها الرائد كأحد أكبر 
شركات التطوير العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم على خدمة المجتمع الذي تعمل فيه ليس فقط من 
خالل تقديم خدمات متميزة ورائدة فحسب، ولكن أيضًا من خالل تنمية ورعاية المجتمع بجميع فئاته وذلك إيمانًا من 
الشركة بأن ذلك يضمن دعم جميع أفراد المجتمع والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق سياسة مجلس اإلدارة من خالل 

المشاركة والمساهمة في المسؤولية االجتماعية.
وبناًء عليه فقد قامت شركة جبل عمر للتطوير برعاية:

أ - المؤتمر اإلسالمي لألوقاف كراعي استراتيجي.
ب - اليوم العالمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة.

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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٨ - خطة الشركة في تحول سنتها المالية من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميالدي
القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  إدارة  مجلس  من  المعتمدة  الدولية  المحاسبة  معايير  إلى  التحول  لخطة  تطبيقًا 
والقاضية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية للشركات المدرجة في السوق المالية ، عليه فقد تم أخذ موافقة الجمعية العامة 
المالية  قوائمها  في  الشركة  اعتماد  على  نص  والذي  للشركة  األساسي  النظام  تعديل  على  للشركة  الثامنة  العادية  غير 
على التقويم الميالدي بداًل  من الهجري  ، حيث أعلنت الشركة مؤخرًا على موقع شركة السوق المالية تداول عن إنتهاء 
السنة المالية الهجرية القصيرة بتاريخ 1438/7/15 هـ الموافق 2017/4/12م وبدء السنة الميالدية القصيرة اعتبارًا من 

2017/4/13م وحتى  2017/12/31 م. وقد عملت الشركة خطة متكاملة لتنفيذ هذا التحول وهي على النحو التالي:
أ - أصدرت الشركة السنة المالية القصيرة الهجرية 1438هـ والتي تبدأ من تاريخ 1438/1/1هـ وتنتهي بتاريخ 

 1438/7/15هـ.
وسيتم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية اعتبارًا من تاريخ 2017/4/13م .

ب - ستصدر الشركة الربع المالي الثاني ميالدي لعام 2017م، ويبدأ من 2017/4/13 م وحتى 2017/6/30 م وسيتم 
نشره خالل المدة النظامية للنشر.

المدة  نشره خالل  وسيتم   )9-8-7( ثالثة شهور  لمدة  لعام 2017  ميالدي  الثالث  المالي  الربع  الشركة  - ستصدر  ج 
النظامية للنشر.

د - ستصدر الشركة الربع المالي الرابع ميالدي لعام 2017 لمدة ثالثة شهور )10-11-12( وسيتم نشره خالل المدة النظامية للنشر.
بتاريخ  وتنتهي  2017/4/13م  تاريخ  من  تبدأ  2017م  لعام  قصيرة  )ميالدية(  مالية  سنة  الشركة  ستصدر   - هـ 

2017/12/31م وسيتم نشرها خالل المدة النظامية للنشر.
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٩ - خالصة على شكل جدول ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للعام المالي 1438هـ ومقارنتها بأخر أربع سنوات مالية
مالحظة: جميع األرقام المذكورة في هذا البند هي بالريال السعودي.

1434هـ1435هـ1436هـ1437هـ1438 هـالبيـــــــــــــان

املوجودات 

املوجودات املتداولة 

388.676.3٥21.234.883.448368.893.7601.031.799.1972.088.388.609نقد وما يف حكمه

138.117.440204.٥17.381674.876.39300مبالغ نقدية حمتجزة

79.2٥7.442217.394.680102.٥26.47٥111.169.٥76٥4.217.4٥2 ذمم مدينة وموجودات أخرى

3.460.9٥64.22٥.1803.٥84.768828.64٥0خمزون

214.369.418237.716.362147.0٥٥.82434.148.1670عقارات بغرض التطوير والبيع

4.260.196.7960000موجودات مصنفة كمحتفظ هبا للبيع

٥.084.078.4041.898.737.0٥11.296.937.2201.177.94٥.٥8٥2.142.606.061جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة 

132.640.000342.٥90.000108.300.0001.44٥.742.674729.417.٥34مبالغ حمتجزة

1٥.697.083.0٥318.233.92٥.٥9417.433.313.3741٥.081.299.97٥12.189.31٥.348املمتلكات واملعدات 

1.٥44.066.٥901.766.212.611٥68.413.320337.711.762360.٥31.٥89استثمارات يف ممتلكات عقارية 

83.2٥2.968٥4.744.70048.462.848٥0.462.4862.000.000استثمار يف شركة زميلة

00186.724.٥88202.411.40٥نفقات مالية مؤجلة

318.1٥7.088314.778.209314.876.90٥292.979.2٥3299.171.824دفعات مقدمة إىل املؤسسني اجيارات  

17.77٥.199.69920.712.2٥1.11418.473.366.44717.394.920.73813.782.847.700جمموع املوجودات غري املتداولة

22.8٥9.278.10322.610.988.16٥19.770.303.66718.٥72.866.3231٥.92٥.4٥3.761جمموع املوجودات

املطلوابت 

677.377.3961.076.06٥.903912.262.1311.223.164.٥٥3630.244.6٥4ذمم دائنة ومطلوابت أخرى     

0721.901.988460.000.0000قروض قصري االجل 

386.728.6781.020.616.801668.860.3٥400قروض ألجل اجلزء املتداول

1٥.29٥.38612.01٥.19611.٥43.46100مطلوابت مقابل إجيارات رأمسالية-اجلزء املتداول

٥.330.30٥٥.330.30٥31.789.37324.736.3160زكاة مستحقة

10.390.942.1739.413.906.٥737.139.272.6897.264.171.3066.1٥2.661.393قرض طويل األجل

٥44.001.942488.16٥.142290.862.821188.726.6631٥4.006.16٥مطلوابت غري متداولة أخرى

640.099.06147٥.764.443487.779.63900مطلوابت مقابل إجيارات رأمسالية-اجلزء الغري املتداول
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1434هـ1435هـ1436هـ1437هـ1438 هـالبيـــــــــــــان

14.227.77010.96٥.8٥٥7.238.084٥.194.٥7٥3.6٥٥.614خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني  

00112.746.304102.933.47346.814.469أدوات مالية مشتقة

12.674.002.71112.٥02.830.21810.384.2٥6.8449.268.926.8866.987.382.29٥جمموع املطلوابت

حقوق املسامهني 

9.294.000.0009.294.000.0009.294.000.0009.294.000.0009.294.000.000رأس املال         

)309.114.06٥(802.147.8٥1732.742.1٥1184.313.813101.٥8٥.619أرابح مبقاه )خسائر مدورة(

89.127.٥4181.41٥.79620.479.31411.287.2910احتياطي نظامي

)46.814.469()102.933.473()112.746.304(00احتياطي حتوط

00000مصاريف االكتتاب

10.18٥.27٥.39210.108.1٥7.9479.386.046.8239.303.939.4378.938.071.466جمموع حقوق املسامهني

22.8٥9.278.10322.610.988.16٥19.770.303.66718.٥72.866.3231٥.92٥.4٥3.761جمموع املطلوابت وحقوق املسامهني

1434هـ1435هـ1436هـ1437هـ1438 هـالبيـــــــــــــان

٥44.997.3081.479.942.106779.427.847731.172.8864٥.٥96.479صايف ايرادات 

)36.936.981()20٥.697.444()344.974.80٥()748.4٥0.07٥()292.843.34٥(تكلفة االيرادات 

2٥2.1٥3.963731.492.031434.4٥3.042٥2٥.47٥.4428.6٥9.498الربح اإلمجايل 

)٥0.908.980()81.304.742()112.289.284()6٥.094.470()٥7.1٥2.٥9٥(املصاريف العمومية  وإدارية

)7.034.07٥()6.999.826()٥.289.٥02()4.663.٥76()12.824.٥90(بيع وتسويق

00)106.2٥3.669(00خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

) 49.283.٥٥7(182.176.778661.733.98٥210.620.٥87437.170.874الربح )اخلسارة( من العمليات
حصة الشركة يف صايف)خسارة( ربح شركة 

462.486)1.999.638(2.84٥.3146.281.8٥2زميلة

00)8٥.٥2٥.701()1٥٥.123.٥31()118.٥80.003(نفقات مالية 

394.8428.381.٥1916.284.432-3.93٥.٥69عوائد استثمارات مراحبة 

6.739.78717.233.203219.٥00708.412461.3٥7إيرادات  أخرى
عكس قيد خمصص ديون مشكوك يف 

84.٥69.6160حتصيلها  00

)32.٥37.768(77.117.44٥614.69٥.12٥123.709.٥90446.723.291الربح )اخلسارة(  قبل الزكاة

0)24.736.316()31.789.373()٥.330.30٥(0الزكاة الشرعية

)32.٥37.768(77.117.44٥609.364.82091.920.217421.986.97٥صايف الربح / )اخلسارة (

929.400.000929.400.000929.400.000929.400.000929.400.000متوسط عدد األسهم القائمة

)0.04(0.080.660.100.4٥4الربح / اخلسارة للسهم ابلرايل السعودي
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١٠ - تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
تقع جميع عمليات شركة جبل عمر للتطوير والشركة التابعة في مدينة مكة المكرمة.

١١ - إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة عن نتائج الفترة السابقة

التغريمن الفرتة 1437/1/1 وحىت 1437/6/2٩هـمن الفرتة 1438/1/1 وحىت 1438/7/15هـالبند

16٥%- 119.٥00.693 رايل 77.117.44٥ رايلصايف الربح

877%  2٥.79٥.2٥9 رايل 2٥2.1٥3.963 رايلإمجايل الربح

78٥%- 26.600.938 رايل182.176.778 رايلالربح التشغيلي

يعود سبب تحقيق في صافي الربح خالل ستة أشهر ونصف من العام الحالي مقارنة بفترة ستة أشهر من العام السابق 
إلى ارتفاع إيرادات بيع الوحدات السكنية واإليرادات الفندقية.

١٢ - إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
تتبع شركة جبل عمر للتطوير خالل السنة المالية القصيرة الهجرية والتي تبدأ من تاريخ 1438/1/1هـ وتنتهي بتاريخ 
القانونيين،  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  المحاسبة  معايير  2017/4/12م  الموافق  1438/7/15هـ 

وسيتم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية اعتبارًا من تاريخ 2017/4/13م.
١٣ - سياسة الشركة في توزيع األرباح

جميع  خصم  بعد  السنوية  الصافية  الشركة  أرباح  توزع  األساس  الشركة  نظام  من  واألربعين  الحادية  للمادة  طبقًا 
المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكــاة المفروضــة شرعًا على الوجه اآلتي: 

1 - يجنب )10 %( من األرباح الصافية لتكون احتياطيًا نظاميًا، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى 
بلغ االحتياطي المذكور )30 %( من رأس المال المدفوع.

2 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )5 %( من رأس المال المدفوع.
3 - يخصص بعد ما تقدم في الفقرتين )1، 2( من هذه المادة مكافأة ال تزيد عن )10 %( لمجلس اإلدارة وفقًا للمادة 
الباقي على المساهمين بوصفه حصة إضافية في األرباح مع  )الواحد والعشرون( من نظام الشركة األساس ويوزع 

مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو تعليمات.

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

صافي الربح إجمالي الربح الربح التشغیلي 

الفروقات الجوھریة في النتائج التشغیلیة

ھـ ۲۹/٦/۱٤۳۷  1437/6/29هـ1438/1/1هـ وحتى 1438/7/15هـھـ۱٥/۷/۱٤۳۸وحتى  ۱/۱/۱٤۳۸
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١٤ - وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار 
هيئة  عن  الصادرة  واإلدراج  التسجيل  قواعد  من   )٤٥( المادة  بموجب  الحقوق  بتلك  الشركة  أبلغوا  وأقاربهم(  التنفيذيين 

السوق المالية، وأي تغير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

١٥ - وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين وأقاربهم 
في أسهم أو أدوات دين للشركة، أو الشركة التابعة، وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

نسبة التغيرينسبة امللكيةهناية السنةنسبة امللكيةبداية السنةاملستثمرم

11.430.000 %106.262.٥26 سهم11.43 %106.262.٥26 سهمشركة مكة لإلنشاء والتعمري1

- 3.1 %9.029 %  83.922.990 سهم9.31 %86.٥63.894 سهماملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية2

امللكية بداية السنةاملنصباالسمم
)سهم(

امللكية هناية السنة
)سهم(

نسبة متلك العضو
نسبة التغيريبرأس املال

0.0000.000 %1.000 1.000 رئيس اجمللساألستاذ/ عبد العزيز بن حممد السبيعي 1

0.0130.000 %12٥.000 12٥.000 انئب رئيس اجمللسالدكتور/ عبد هللا بن محد املشعل  2

0.0010.000 %11.000 11.000 عضواملهندس / أنس بن حممد صاحل صرييف 3

4
0.0000.000 %00عضواألستاذ/ اثمر بن انصر العطيش )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد(

-11.29 %3.٥٥3 %37.219.80233.018.472 عضواملؤسسة العامة للتقاعد

5
0.0000.000 % 238238 عضواالستاذ /خالد بن صاحل الفريح ممثل وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف

4.7990.000 % 44.٥99.٥3144.٥99.٥31 عضووزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف وأوقاف األغوات 

0.0000.000 %1.1001.100 عضوالدكتور / زايد بن عثمان احلقيل6

0.000 0.001 %10.62910.629 عضواألستاذ / طارق بن عبد الرمحن فقيه7

8
0.0000.000 %1.0001.000 عضومنصور بن عبد العزيز البصيلي )ممثل املؤسسة العامة التأمينات االجتماعية(

-3.1 % 9.020 %86,٥63,89483,922,990 عضواملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

0.000 0.000 %1.0001.000 عضوالدكتور/ امحد بن عثمان القصيب ٩

0.0010.000 %٥.884٥.884 عضواالستاذ /حمي الدين بن صاحل كامل10

0.0000.000 %1.0001.000 عضواالستاذ / مهند بن سعود الرشيد11

1.3620.000 %12.666.44٥12.666.44٥ والد املهندس / أنس صرييفاألستاذ/ حممد صاحل بن محزة صرييف 12

أحد أقارب عضو جملس الدكتورة / منال سليمان فقيه13
0.0070.000 %68.83968.839 اإلدارة األستاذ/ طارق فقيه



التقرير السنوي العاشر عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في 15 / 7 / 1438 هـ36

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

١٦ - المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(. وكشف بالمديونية 
اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا للقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض وأسم 

الجهة المانحة له ومدته والمبلغ المتبقي.

اجلهة املاحنة
للقرض

التسهيالت
املتاحة ابلرايل

) أ (

إمجايل التسهيالت 
املستخدمة ابلرايل

) ب (

إمجايل املبلغ 
الذي مت سداده

) ج (

مدة
القرض
)سنة(

املبلغ املتبقي من 
التسهيالت املتاحة ابلرايل

) أ - ب (
 الضماانت املقدمة مقابل الفوائد املرتبطة ابلقرض

  احلصول على القرض

1.7٥ % + سايبور3.000.000.0003.000.000.0000120وزارة املالية
رهن قطع أراضي 

مساحتها
 30.494 م2

البنك األهلي 
صكوك أراضي املرحلة 4 % + سايبور4.000.000.0004.000.000.000.1٥0التجاري

األوىل + سند ألمر

- رهن صكوك املرحلة 2.٥0 % + سايبور8.000.000.0002.926.367.311012٥.073.632.689القرض اجملمع الثاين 
الثانية والرابعة واخلامسة
- جتيري عقود اإلجيار 
اخلاصة ابملرحلة الثانية 

والرابعة واخلامسة
- حجز احلساابت 

البنكية اخلاصة ابملرحلة 
الثانية والرابعة واخلامسة
- جتيري بوالص التأمني 
اخلاصة ابملرحلة الثانية 

والرابعة واخلامسة
- التنازل عن خطاابت 
الضمان املقدمة من 
مقاويل املرحلة الثانية 

والرابعة واخلامسة
- توقيع اتفاقية مباشرة 
مع مقاويل املرحلة الثانية 

والرابعة واخلامسة
- سند ألمر من الشركة 

لصاحل البنك

بدون ضماانت4.٥0% + سايبور )6 أشهر(842.000.000842.000.000.4842.000.000بنك البالد
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١٧ - وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو مذكرات حق اكتتاب 
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

ال ينطبق على الشركة.
١٨ - وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، 

أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
ال ينطبق على الشركة.

١٩ - وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، 
مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

ال ينطبق على الشركة.
٢٠ - بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين 

لهذه الجمعيات
عقد مجلس اإلدارة خالل السنة المالية الهجرية القصيرة عدد )1( جمعية عامة عادية وعدد )1( جمعية عامة غير عادية 
يوم الخميس 24/جمادى الثانية/1438ه الموافق 23/مارس/2017م، وقد حضر أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم:

1 - األستاذ / عبد العزيز بن محمد إبراهيم السبيعي.
2 - الدكتور / عبد اهلل بن حمد بن إبراهيم المشعل 
3 - المهندس / أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي.

4 - األستاذ / ثامر بن ناصر محمد العطيش 
5 - الدكتور / زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل.

6 - األستاذ / طارق عبد الرحمن عبد القادر فقيه.
7 - األستاذ / خالد بن صالح محمد الفريح 

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة، وسجل حضور كل اجتماع.
٢١ - عقد مجلس اإلدارة عدد )٤( اجتماعات حضوريًا وعدد )٥( قرارات بالتمرير خالل السنة المالية الهجرية القصيرة وذلك 

من الفترة ١٤٣٨/١/١هـ وحتى ١٤٣٨/٧/١٥هـ، وذلك حسب البيان التالي: -

الربع الثاين 1438هـالربع األول 1438هـ  

االجتماع   
األول

االجتماع 
الثاين

االجتماع 
الثالث

)قرار ابلتمرير(
الرابع

)قرار ابلتمرير(
اخلامس

االجتماع 
السادس

)قرار ابلتمرير(
السابع

)قرار ابلتمرير(
الثامن

)قرار ابلتمرير(
التاسع

اتريخ االجتماعم

1هـ
43

8/
1/

15

1هـ
43

8/
2/

2

1هـ
43

8/
3/

12

1هـ
43

8/
3/

23

1هـ
43

8/
3/

27

1هـ
43

8/
4/

17

1هـ
43

8/
4/

18

1هـ
43

8/
5/

10

1هـ
43

8/
6/

22

ابلتمريرابلتمريرابلتمرير√ابلتمريرابلتمرير√√√األستاذ / عبد العزيز حممد إبراهيم السبيعي – رئيس اجمللس1
ابلتمريرابلتمريرابلتمرير√ابلتمريرابلتمرير√√√الدكتور/ عبد هللا محد إبراهيم املشعل - عضو2
ابلتمريرابلتمريرابلتمرير√ابلتمريرابلتمرير√√√املهندس / أنس حممد صاحل محزة صرييف - عضو3
ابلتمريرابلتمريرابلتمرير√ابلتمريرابلتمرير√√√األستاذ / اثمر انصر حممد العطيش - عضو4
ابلتمريرابلتمريرابلتمرير√ابلتمريرابلتمرير√√√األستاذ / خالد صاحل حممد الفريح - عضو5
ابلتمريرابلتمريرابلتمرير√ابلتمريرابلتمرير√√√الدكتور / زايد عثمان إبراهيم احلقيل - عضو6
ابلتمريرابلتمريرابلتمرير√ابلتمريرابلتمرير√√√األستاذ / طارق عبد الرمحن عبدالقادر فقيه - عضو7
ابلتمريرابلتمريرابلتمرير√ابلتمريرابلتمرير√√√األستاذ / حمي الدين صاحل عبدهللا كامل - عضو8
ابلتمريرابلتمريرابلتمرير√ابلتمريرابلتمرير√×√األستاذ / مهند سعود السعود الرشيد - عضو٩

ابلتمريرابلتمريرابلتمرير√ابلتمريرابلتمرير√√√الدكتور/ أمحد عثمان عبد هللا القصيب - عضو10
مستقيل√√√األستاذ/ ايسر عبد العزيز حممد أبو عتيق – عضو مستقيل11
ابلتمريرابلتمريرابلتمرير√مل يتم تعيينه يف هذه الفرتة األستاذ / منصور عبد العزيز راشد البصيلي - عضو12
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االدارة  مجلس  الى  منصبه  من  استقالته  تنفيذي(  غير  )عضو  عتيق  أبو  محمد  العزيز  عبد  بن  ياسر  األستاذ/  قدم   •
بتاريخ 1438/3/22هـ الموافق 2016/12/21م وقد قبل مجلس اإلدارة االستقالة بتاريخ 1438/3/23هـ الموافق 

2016/12/22م، على أن تكون سارية من تاريخ 1438/3/22هـ الموافق 2016/12/21م.
• انضم األستاذ / منصور بن عبد العزيز راشد البصيلي )عضو غير تنفيذي( بمجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير 
اعتبارا من 1438/3/27هـ الموافق 2016/12/26م الذي سيكمل مدة سلفه المستقيل األستاذ/ ياسر بن عبد العزيز 

محمد أبو عتيق )عضو غير تنفيذي( في دورة المجلس الحالية.
٢٢ - رواتب ومزايا موظفي اإلدارة العليا

٢٣ - وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
التابعة  شركاتها  من  أي  أو  الشركة  إدارة  مجلس  ،  أعضاء  الشركة  في  المساهمين  )كبار  عالقة  ذو  بالطرف  يقصد 
وأقاربهم ، كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم ، أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
لدى كبار المساهمين في الشركة ، المنشآت – من غير الشركات – المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين 
أو أقاربهم ،  الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكًا فيها ، الشركات التي 
يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضوًا في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها 
،  شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته )5%( أو أكثر، 
الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح 
أو التوجيه ،  أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيها ، 
 الشركات القابضة أو التابعة للشركة( ويستثنى من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقدَّم بشكل مهني من 

شخص مرخص له في ذلك .
وفيما يلي وصف للصفقات بين الشركة وأطراف ذو عالقة وهي على النحو التالي: 

مبلغ املعاملةطبيعة املعاملةالطرف ذو العالقة

4٥8.798 رايلإيرادات أتجري حمالت جتارية مصنع الطازج للصناعات الغذائية )عضو جملس اإلدارة األستاذ / طارق عبد الرمحن فقيه(

شركة مكة لإلنشاء والتعمري )من كبار املسامهني(
عضو جملس اإلدارة - املهندس / أنس حممد صاحل صرييف

عضو جملس اإلدارة – األستاذ/ طارق عبد الرمحن فقيه
عضو جملس اإلدارة - األستاذ/ خالد صاحل  الفريح 

٥.981 رايلخدمات فندقية 

شركة تربيد املنطقة املركزية 
األستاذ ايسر بن فيصل الشريف و املهندس ريتشارد أوليري

41.0٥4.703 رايلمصاريف تربيد

799.000 رايلأعمال إنشائية حتت التنفيذ املرحلة األوىل 

16.762.200 رايلتكاليف إضافية و أعمال إنشائية للمرحلة الثالثة

مطلوب من جهات ذات عالقة

77.80٥ رايلمصنع الطازج للصناعات الغذائية

مطلوب جلهات ذات عالقة

309.٥64.9٥0 رايلشركة مكة لإلنشاء والتعمري  

12.1٥٥.664 رايلشركة تربيد املنطقة املركزية 

677.٥98 رايلأخرى 

رواتب ومزااي موظفي اإلدارة العليا
3.285.053 رايل
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٢٤ - معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو 
لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، وإذا لم يوجد عقود من هذا القبيل فعلى المصدر تقديم إقرار بذلك

قيمة العقدمدة العقدطبيعة العقداسم العضو صاحب املصلحة

بنك البالد 
• رئيس جملس اإلدارة – األستاذ / عبد العزيز حممد السبيعي 

• عضو جملس اإلدارة – املهندس / أنس حممد صاحل صرييف
842.000.00 رايل4 سنواتتسهيالت ائتمانية

شركة اتش اس يب سي العربية السعودية احملدودة
27٥.000 رايلسنةخدمات وكيل متويلعضو جملس اإلدارة – األستاذ/ منصور عبد العزيز البصيلي 

شركة تربيد املنطقة املركزية
األستاذ/ ايسر بن فيصل الشريف واألستاذ/ ريتشارد أوليري

41.0٥4.703 رايلينتهي بنهاية املشروعتوريد نظام تربيد 

799.000 رايلينتهي بنهاية املشروعأعمال إنشائية حتت التنفيذ املرحلة األوىل

أعمال إضافية و أعمال إنشائية حتت التنفيذ 
16.762.200 رايلينتهي بنهاية املشروعاملرحلة الثالثة

مصنع الطازج للصناعات الغذائية )عضو جملس اإلدارة األستاذ / 
3.318.803 رايل سنواًي4 سنواتإيرادات أتجري حمالت جتاريةطارق عبد الرمحن فقيه(

شركة أنظمة االتصاالت واإللكرتونيات املتقدمة
عضو جملس اإلدارة  - الدكتور/ زايد عثمان احلقيل

توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة اجلوال 
12.910.302 رايلسنةالداخلية للمرحلة الرابعة من املشروع

شركة أنظمة االتصاالت واإللكرتونيات املتقدمة
عضو جملس اإلدارة  - الدكتور/ زايد عثمان احلقيل

توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة اجلوال 
الداخلية ابملرحلة الثالثة من مشروع جبل عمر 
وكذلك تشغيل وصيانة شبكة اجلوال الداخلية 

ابملراحل 2 ، 3 ، 4 من املشروع

11.093.896 رايلسنة

أو  التنفيذيين عن أي راتب  أو أحد كبار  إدارة المصدر،  اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس  أو  ٢٥ - بيان ألي ترتيبات 
تعويض.

ال يوجد أي بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر، أو أحد كبار التنفيذيين عن أي 
راتب أو تعويض.

٢٦ - بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.
ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.
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٢٧ - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، ولم 
تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

٢٨ - بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
ال يوجد لدى الشركة حتى اآلن أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

٢٩ - إقرارات بما يلي:
• إن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

• إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
• أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
٣٠ - المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات.

تطبق شركة جبل عمر للتطوير جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات فيما عدا:

اسباب عدم التطبيقمتطلبات املادةرقم املادةم
إصــدار أســهم ممتــازة أو إقــرار شــرائها أو حتويــل أســهم عاديــة إىل أســهم ممتــازة أو 11 الفقرة 17

حتويل األســهم املمتازة إىل عادية، وذلك بناًء على نص يف نظام الشــركة األســاس 
ووفقــاً للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لنظــام الشــركات اخلاصــة 

بشــركات املســامهة املدرجــة. 

مل يتم العمل هبذا البند حيث أنه مل ينص عليه نظام الشركة األساس   

أن ال يقــل عــدد أعضــاء جملــس اإلدارة املســتقلني عــن عضويــن أو عــن ثلــث 16 الفقرة 23
أكثــر. أيهمــا  اجمللــس،  أعضــاء 

سوف يتم مراعاة ذلك يف دورة اجمللس القادمة

أن تكون شروط العضوية يف جملس اإلدارة ما يلي:318
القدرة على القيادة ، الكفاءة القدرة على التوجيه، املعرفة املالية، اللياقة الصحية

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

مــن عــوارض االســتقالل أن يكــون عضــو جملــس اإلدارة قــد أمضــى مــا يزيــد علــى 20 الفقرة 410
تســع ســنوات متصلــة أو منفصلــة يف عضويــة جملــس إدارة الشــركة.

مل يتم العمل هبذا البند كونه بند اسرتشادي

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديهالشروط الواجب توافرها يف أمني سر جملس اإلدارة538
تدريــب ودعــم وتقييــم أعضــاء جملــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، ووضــع الربامــج 639

الالزمــة لذلــك
مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

األعضــاء ٥1 الفقرة ب7 مــن  أعضــاء   واملكافــآت  الرتشــيحات  جلنــة  ضمــن  مــن  يكــون  أن 
املســتقلني األعضــاء  مــن  اللجنــة  رئيــس  يكــون  وأن  املســتقلني 

سوف يتم مراعاة ذلك يف دورة اجمللس القادمة 

مل يتم العمل هبذه املواد كوهنا مواد اسرتشاديهتشكيل جلنة إدارة املخاطر وحتديد اختصاصاهتا واجتماعاهتا70 –71 – 872
سياســات وإجــراءات واضحــة ومكتوبــة لتنظيــم العالقــة مــع أصحــاب املصــاحل ٩83

هبــدف محايتهــم وحفــظ حقوقهــم
مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

وضــع سياســة تكفــل إقامــة التــوازن بــني أهدافهــا واألهــداف الــي يصبــو اجملتمــع إىل 1087
حتقيقهــا؛ بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

املادة 40 11
من الضوابط 

واإلجراءات تنفيذا 
لنظام الشركات

ال يوجد أرابحنسبة األرابح الي مت توزيعها على املسامهني 

املبلغبيان ابملدفوعات النظامية املستحقة واملسددة

-الزكاة

6.237.29٥.19 رايلمصاريف كهرابء تشغيلية

2.608.717.86 رايلالتأمينات 
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٣١ - إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، وجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة 
تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

بتاريخ  تنتهي  والتي  القصيرة  الهجرية  للسنة  المالية  القوائم  على  القانوني  المحاسب  تقرير  في  تحفظ  يوجد  ال 
1438/7/15هـ

٣٢ - في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على 
ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

لم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
٣٣ - االفصاح عما ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق واسباب ذلك. 

تطبق شركة جبل عمر للتطوير جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات فيما عدا:

اسباب عدم التطبيقمتطلبات املادةرقم املادةم

إصــدار أســهم ممتــازة أو إقــرار شــرائها أو حتويــل أســهم عاديــة إىل أســهم ممتــازة أو حتويــل 11 الفقرة 17
األســهم املمتازة إىل عادية، وذلك بناًء على نص يف نظام الشــركة األســاس ووفقاً للضوابط 
واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لنظــام الشــركات اخلاصــة بشــركات املســامهة املدرجــة. 

مل يتــم العمــل هبــذا البنــد حيــث أنــه مل ينــص عليــه 
نظــام الشــركة األســاس   

أن ال يقــل عــدد أعضــاء جملــس اإلدارة املســتقلني عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء اجمللــس، 16 الفقرة 23
أيهمــا أكثر.

سوف يتم مراعاة ذلك يف دورة اجمللس القادمة

أن تكون شروط العضوية يف جملس اإلدارة ما يلي:318
القدرة على القيادة ، الكفاءة القدرة على التوجيه، املعرفة املالية، اللياقة الصحية

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

مــن عــوارض االســتقالل أن يكــون عضــو جملــس اإلدارة قــد أمضــى مــا يزيــد علــى تســع 20 الفقرة 410
ســنوات متصلــة أو منفصلــة يف عضويــة جملــس إدارة الشــركة.

مل يتم العمل هبذا البند كونه بند اسرتشادي

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديهالشروط الواجب توافرها يف أمني سر جملس اإلدارة538

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديهتدريب ودعم وتقييم أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووضع الربامج الالزمة لذلك639

أن يكــون مــن ضمــن جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت أعضــاء  مــن األعضــاء املســتقلني وأن ٥1 الفقرة ب7
يكــون رئيــس اللجنــة مــن األعضــاء املســتقلني

سوف يتم مراعاة ذلك يف دورة اجمللس القادمة 

مل يتم العمل هبذه املواد كوهنا مواد اسرتشاديهتشكيل جلنة إدارة املخاطر وحتديد اختصاصاهتا واجتماعاهتا70 –71 – 872

هبــدف ٩83 املصــاحل  أصحــاب  مــع  العالقــة  لتنظيــم  ومكتوبــة  واضحــة  وإجــراءات  سياســات 
حقوقهــم وحفــظ  محايتهــم 

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

وضــع سياســة تكفــل إقامــة التــوازن بــني أهدافهــا واألهــداف الــي يصبــو اجملتمــع إىل حتقيقهــا؛ 1087
بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

املادة 40 من الضوابط 11
واإلجراءات تنفيذا لنظام 

الشركات

ال يوجد أرابحنسبة األرابح الي مت توزيعها على املسامهني 
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متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

الحالية  إداراتها  الشركة عضوًا في مجالس  إدارة  يكون عضو مجلس  التي  وخارجها  المملكة  داخل  الشركات  أسماء   -  ٣٤
والسابقة حتى تاريخ ١٤٣٨/٧/١٥هـ:

العضوايت السابقةالعضوية احلاليةاسم العضوم
شركة ماسكاألستاذ/ عبدالعزيز بن حممد إبراهيم السبيعي1

شركة جدوى لالستثمار
شركة فجر كابيتال

الشركة السعودية للصناعات امليكانيكية،
اجملموعة الوطنية لالستزراع املائي
بنك إسالم برواني دار السالم

بنك البالد
شركة وسائل التقنية

شركة الطوب الرملي اجلريي 
شركة املنتجات الغذائية

شركة حممد إبراهيم السبيعي للصرافة
شركة الفارايب للبرتوكيماوايت

شركة مثمرة القابضة الدكتور/عبدهللا بن محد إبراهيم املشعل2
شركة ذاخر االستثمار والتطوير العقاري

شركة معاد العاملية 

شركة مبارك االستثمار للتطوير
شركة بيت اإلجابة للتطوير العقاري 

شركة صروح املدينة لالستثمار العقاري 
شركة أذاخر االستثمار والتطوير العقاري احملدودة

شركة الضمان للتطوير العقاري
شركة طيبة القابضةاملهندس/ أنس بن حممد صاحل محزة صرييف 3

شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري
شركة جمموعة الطيار

ال يوجد

الشركة التعاونية للتأمنيشركة ريسان العربية للتطوير العقارياألستاذ / اثمر بن انصر حممد العطيش4
شركة مكة لإلنشاء والتعمرياالستاذ / خالد بن صاحل حممد الفريح 5

الشركة العاملية للغازات الصناعية
شركة الصحراء 

شركة اإلنتاج الثالثي للطاقة
شركة حرف لتقنية املعلومات

الشركة العاملية خلالت الفينيل

شركة سليمان الراجحي لالستثمارات العقاريةالدكتور / زايد بن عثمان إبراهيم احلقيل6
الشركة التعليمية املتطورة

شركة أنظمة االتصاالت وااللكرتونيات املتقدمة
شركة داير اخلزامي

الشركة الوطنية لنظم املعلومات
شركة دواجن الوطنية

الشركة الوطنية الزراعية

شركة سليمان عبد العزيز الراجحي الدولية لالستثمار، 
شركة احلبوب واالعالف السعودية القابضة.

ال يوجدال يوجداالستاذ / طارق بن عبدالرمحن عبدالقادر فقيه7
شركة HSBC العربية السعوديةاألستاذ/ منصور بن عبد العزيز راشد البصيلي8

الشركة السعودية إلعادة التأمني التعاوين )إعادة(
شركة اخلدمات األرضية السعودية

شركة أمالك العاملية
شركة االمسنت األبيض السعودي

الشركة املتحدة لإللكرتونيات

ال يوجد

شركة سرب لالستثمار العقاريال يوجدالدكتور أمحد عثمان عبدهللا القصيب٩
اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق )مدرجة( االستاذ / حمي الدين بن صاحل عبدهللا كامل10

شركة دله للخدمات الصحية القابضة )مدرجة(
شركة اخلزامى لإلدارة )غري مدرجة(

شركة الفواصل اإلقليمية )غري مدرجة(
جمموعة تسهيل )غري مدرجة( 

شركة الربيع للمنتجات الغذائية )غري مدرجة(
شركة دله لإلنتاج اإلعالمي )غري مدرجة(

شركة القدرة لالستثمارات وإدارة املشاريع )غري مدرجة(
شركة دله الربكة القابضة )غري مدرجة(

الشركة العربية للتوزيع الرقمي )غري مدرجة(
الشركة العربية للتوزيع اإلعالمي )غري مدرجة(

الشركة العربية لإلعالن )غري مدرجة(
جمموعة الربكة املصرفية 
شركة دله الربكة البحرين

الشركة العربية لالستثمار العقاري والسياحي
شركة أملاظا للتنمية العقارية )غري مدرجة(

شركة دله لالستثمارات العقارية )غري مدرجة(
شركة املدينة اإلعالمية )غري مدرجة(
الشبكة الدولية للتوزيع )غري مدرجة(

شركة حلواين إخوان 

ال يوجدال يوجداالستاذ / مهند بن سعود السعود الرشيد 11
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٣٥ - أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة من مديريها حتى ١٤٣٨/٧/١٥هـ:

اسم الشركةاسم العضوم

ال يوجد األستاذ /  عبدالعزيز بن حممد إبراهيم السبيعي1

ال يوجد الدكتور / عبدهللا بن محد إبراهيم املشعل2

ال يوجداملهندس/ أنس بن حممد صاحل محزة صرييف 3

ال يوجداألستاذ / اثمر بن انصر حممد العطيش4

رئيس جملس إدارة شركة حرف لتقنية املعلوماتاالستاذ / خالد بن صاحل حممد الفريح 5

رئيس تنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضةالدكتور / زايد بن عثمان إبراهيم احلقيل6

مدير مصنع الطازج للمواد الغذائية االستاذ / طارق بن عبدالرمحن عبدالقادر فقيه7

ال يوجداألستاذ/ منصور بن عبد العزيز راشد البصيلي8

ال يوجدالدكتور أمحد عثمان عبدهللا القصيب٩

ال يوجداالستاذ / حمي الدين بن صاحل عبدهللا كامل10

رئيس وصاحب مكتب مهند بن سعود آل رشيد للمحاماة واالستشارات القانونية ابلتعاون مع بيكر بوتس ال ال يباالستاذ / مهند بن سعود السعود الرشيد 11

٣٦ - بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم 
من ١٤٣٨/١/١هـ وحتى ١٤٣٨/٧/١٥هـ:

اخلرباتاملؤهالتوظائفهم احلاليةاسم العضوم

رئيــس جملــس إدارة شــركة 	·األستاذ / عبدالعزيز بن حممد إبراهيم السبيعي1
جبــل عمــر للتطويــر

عــدد 	·بكالوريوس إدارة أعمال 	· اســتثمارية مســتقلة يف  انشــاء شــركات  العمــل علــى 
مــن اجملــاالت داخــل وخــارج اململكــة واملشــاركة يف إعــداد 

التنفيذيــة،  واخلطــط  االســرتاتيجية 
املســامهة يف أتســيس وحــدات االســتثمارات املباشــرة وإدارة 	·

األصــول واخلدمــات املســاندة وإدارة واســتثمار العقــارات يف 
شــركة ماســك 

تطويــر السياســات االســتثمارية بعــد األخــذ بعــني االعتبــار 	·
القــدرة علــى حتمــل املخاطــر 

جملــس 	·الدكتور / عبدهللا بن محد إبراهيم املشعل2 رئيــس  انئــب 
عمــر  جبــل  شــركة  إدارة 

يــر للتطو

بكالوريوس يف الشريعة 	·
ماجستري يف القانون 	·
دكتوراه يف السياسة الشرعية 	·

عضو جملس إدارة شركة معاد العاملية	·
انئب رئيس جملس إدارة شركة ذاخر االستثمار	·
رئيس جملس إدارة شركة عبد هللا املشعل وأوالده	·

أبنيــة 	·املهندس/ أنس بن حممد صاحل محزة صرييف 3 مكتــب  مديــر 
اهلندســية لالستشــارات 

بكالوريوس العمارة 	·
ابهليئــة 	· معتمــد  حمكــم   

للمهندســني  الســعودية 
)أ( الفئــة 

عضو اللجنة التأسيسية لبنك البالد 	·
رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية لعلوم العمران 	·

بكالوريوس حماسبة	·موظف حكومي	·األستاذ / اثمر بن انصر حممد العطيش4
ماجستري حماسبة	·

حماسب – شركة دار األركان للتطوير العقاري	·
حماسب – املؤسسة العامة للتقاعد	·
مراجع داخلي – املؤسسة العامة للتقاعد 	·
املراجــع املــايل ملســاعد احملافــظ للشــؤون املاليــة – املؤسســة 	·

العامــة للتقاعــد
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املســاعد 	·االستاذ / خالد بن صاحل حممد الفريح 5 الــوزارة  وكيــل 
األوقــاف  لشــؤون 

ملكلــف ا

صحافــة 	·  – بكالوريــوس 
وإعــالم 

العمل يف جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية	·
والدعــوة 	· واألوقــاف  اإلســالمية  الشــؤون  وزارة  يف  العمــل 

انئبــاً  مث  التســويق  شــعبة  علــى  مشــرفاً  وعمــل  واإلرشــاد 
مديــراً  مث كلــف  لالســتثمار  العامــة  لــإلدارة  العــام  للمديــر 

لالســتثمار  العامــة  لــإلدارة 
عضــو عــدد مــن اللجــان العامــة يف الــوزارة، ويف وكالــة الــوزارة 	·

لشــؤون األوقــاف
األمني العام للجنة االقتصادية االستشارية 	·
عضو جملس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمري	·
عضو جملس إدارة الشركة العاملية للعقارات الصناعية	·
عضــو جلنــة اإلشــراف وجلنــة املشــاركني علــى صنــدوق متثــري 	·

ممتلــكات األوقــاف يف البنــك اإلســالمي للتنميــة
عضو جملس اإلدارة يف شركة الصحراء 	·
عضو جملس اإلدارة لشركة حرف لتقنية املعلومات	·
عضــو جملــس اإلدارة للشــركة الوطنيــة لإلنتــاج الثالثــي للطاقــة 	·

وعضــو اللجنــة التنفيذيــة 
وكيل مساعد لشؤون األوقاف	·

لشــركة 	·الدكتور / زايد بن عثمان إبراهيم احلقيل6 تنفيــذي  رئيــس 
ســليمان  أوقــاف 
القابضــة الراجحــي 

اهلندســة 	· يف  الدكتــوراه 
ئيــة  لكهراب ا

اهلندســة 	· يف  املاجســتري 
ئيــة لكهراب ا

البكالوريــوس يف اهلندســة 	·
مرتبــة  مــع  الكهرابئيــة 

األوىل الشــرف 

عميد القبول والتسجيل جبامعة امللك يعود	·
رئيس تنفيذي للشركة التعليمية املتطورة 	·
مستشار يف وزاريت الداخلية والتعليم العايل	·
وكيل جامعة امللك سعود للشؤون التعليمية 	·
مشــرفاً عــام علــى مركــز األمــري ســلطان ألحبــاث التقنيــات 	·

املتقدمــة

الطــازج 	·االستاذ / طارق بن عبدالرمحن عبدالقادر فقيه7 مصنــع  مديــر 
الغذائيــة للمــواد 

·	 – جتــارة  بكالوريــوس 
أعمــال إدارة 

املشرف على مشروع تطوير جبل خندمة	·
العضو املنتدب جملموعة فقيه للمشاريع السياحية 	·
رئيــس جلنــة االتصــال وتنميــة املــوارد مبركــز مجعيــة األطفــال 	·

املعوقــني مبكــة
عضــو جلنــة االســتثمار للوقــف العلمــي جلامعــة امللــك عبــد 	·

العزيــز
عضو جملس مديرين شركة ضيافة البلد األمني احملدودة	·
عضو جملس إمارة منطقة مكة املكرمة	·
مكــة 	· منطقــة  إمــارة  الشــبابية مبجلــس  التنميــة  جلنــة  رئيــس 

املكرمــة
عضــو جلنــة التنميــة االقتصاديــة مبجلــس إمــارة منطقــة مكــة 	·

املكرمــة
إمــارة منطقــة مكــة 	· العمرانيــة مبجلــس  التنميــة  عضــو جلنــة 

املكرمــة
عضــو جلنــة تنميــة احملافظــات مبجلــس إمــارة منطقــة مكــة 	·

املكرمــة
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إدارة 	·األستاذ /  منصور بن عبد العزيز راشد البصيلي 8 جملــس  رئيــس 
شــركة HSPC العربيــة 

ية  لســعود ا

·بكالوريوس أنظمة	· فــرع 	 مديــر   : مــن 198٥م – 1990م  الفــرتة 
يف البنــك الســعودي املتحــد ، الــرايض ، والرتويــج لــه ابعتبــاره 
مدير فرع أكرب فروع البنك يف 8 فرباير عام 1988م ويف عام 
1989م كان تعيينــه قائــد فريــق االئتمــان للشــركات يف البنــك

· مســؤول 	  : 2014م   – 1990م  مــن  الفــرتة 
االتصاالت االئتمانية يف البنك الســعودي الربيطاين ، مث مدير 
عــام للشــؤون القانونيــة ، أمــني عــام للبنــك يف عــام 1994م 
، أوكلــت لــه إنشــاء بنيــة االلتــزام يف مجيــع أحنــاء البنــك يف عــام 
2000م وأصبــح ضابــط االلتــزام العاملــي الــذي يضــم البنــك 
والشركات التابعة له يف عام 2010م ، مت تعيينه لبناء حوكمة 
الشــركات للبنــك واإلشــراف علــى تنفيذهــا ، ويضــاف إىل دور 
مــع  الرئيســية  االتصــاالت  عــن  املســؤول  وهــي  هامــة  مهمــة 
اجلهــات التنظيميــة واإلشــرافية للبنــك الســعودي الربيطــاين وهــي 

مؤسســة النقــد العــريب الســعودي وهيئــة ســوق املــال
· رئيس جملس إدارة HSBC العربية السعودية.	

العــام 	·الدكتور/  أمحد عثمان عبدهللا القصيب ٩ املديــر  انئــب 
القصــيب  شــركة  يف 

ت ال و للمقــا

هندســة 	· بكالوريــوس 
نيــة مد

ماجستري هندسة مدنية	·
دكتوراه هندسة مدنية	·
برانمــج 	· يف  علميــة  دورة 

 AXISللتصميــم 
ســي هلند ا

يف 	· عمليــة  دورة 
جهــاز  اســتعماالت 

 G P R
دورة عملية يف التخطيط 	·

االسرتاتيجي 
احلاســبة 	·  ( عمليــة  دورة 

احملاســبية(  غــري 

عضو جلنة الكود السعودي – اللجنة االنشائية	·
عضــو جلنــة االختبــارات لكليــات الطــب – جامعــة امللــك 	·

ســعود 
عضو جملس إدارة اهليئة السعودية للمقاولني 	·
رئيس جلنة االشراف الختبارات قياس	·
رئيس جلنة التصحيح ملركز قياس	·
املشــرف علــى التســجيل – كليــة اهلندســة – جامعــة امللــك 	·

ســعود
العــايل – وزارة 	· التعليــم  املشــرف علــى مركــز اإلحصــاء يف 

العــايل التعليــم 
مدير عام شركة القصيب للمقاوالت	·
عضــو جلنــة االشــراف علــى مشــروع مســجد األمــري تركــي 	·

الغــاط الســديري يف 
الرئيس التنفيذي لشركة العقيق لالستثمار العقاري	·
عضو هيئة تدريس -جامعة امللك سعود - كلية اهلندسة	·

انئــب الرئيــس التنفيــذي 	·االستاذ / حمي الدين بن صاحل عبدهللا كامل10
املباشــرة  لالســتثمارات 
الربكــة  دلــه  بشــركة 

بضــة لقا ا

يف 	· بكالوريــوس 
االقتصــاد، ختصــص إدارة 

يق  تســو و

انئــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع املشــاريع بشــركة دلــه الربكــة 	·
القابضــة

الشــركة 	· يف  االعــالم  لقطــاع  التنفيــذي  الرئيــس  انئــب 
العربيــة اإلعالميــة 

املشــرف العــام القنــوات الرايضيــة والعضــو املنتــدب لشــركة 	·
الرايضيــة األحــداث 

وصاحــب 	·االستاذ / مهند بن سعود السعود الرشيد 11 رئيــس 
مكتــب مهنــد بــن ســعود 
للمحامــاة  رشــيد  آل 
القانونيــة  واالستشــارات 
بيكــر  مــع  ابلتعــاون 

يب ال  ال  بوتــس 

العلــوم 	· بكالوريــوس 
ريــة ا د إل ا

خربة يف جمال احلقوق مدهتا 22 عام	·
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األســتاذ/ خالــد بــن حممــد الصليــع – عضــو جلنــة 12
املراجعــة مــن خــارج اجمللــس

اإلداريــة 	· العلــوم  بكالوريــوس 
– قســم احملاســبة

دبلوم يف االقتصاد واحملاسبة 	·
حماســب قانــوين معتمــد مــن 	·

األمريكــي  احملاســبة  جملــس 
األعلــى

قضــااي 	· يف  معتمــد  حماســب 
واالختــالس  الغــش 

إدارة 	· يف  حماســب  شــهادة 
طــر ملخا ا

العاملــي 	· اإلداري  احملاســب 
نــوين لقا ا

خــربة عمليــة ألكثــر مــن )30( عــام يف اجملــال املــايل وأعمــال 	·
جمــال   – املــايل  والتحليــل  والتدقيــق  الداخليــة  املراجعــة 

واحملاســبية املاليــة  لألمــور  التحكيــم 
عضــو جلنــة معايــري املراجعــة ابهليئــة الســعودية للمحاســبني 	·

القانونيــني 
عضو جملس إدارة مجعية املراجعني الداخليني 	·
الســعودية 	· ابلشــركة  املراجعــة  إلدارة  التنفيــذي  الرئيــس 

ت ال تصــا لال
مديــر قســم إدارة املراجعــة والتحليــل املــايل بصنــدوق التنميــة 	·

الصناعيــة
عضويــة جلــان مراجعــة لعــدد مــن جلــان املراجعــة يف شــركات 	·

مســامهة مدرجــة الســوق الســعودي

الدكتــور/ فهــد بــن موســى الزهــراين – عضــو جلنــة 13
الرتشــيحات واملكافــآت مــن خــارج اجمللــس

للرئيــس 	· مستشــار 
التنفيــذي لبنــك البــالد يف 
البشــرية املــوارد  حقــل 

عضــو جلنــة املــوارد البشــرية 	·
مــع  ماســك  شــركة  يف 

االستشــارات  تقــدمي 
التعويضــات 	· جلنــة  عضــو 

يف  واحلوكمــة  والرتشــيح 
ابور أكــوا  شــركة 

التعويضــات 	· جلنــة  عضــو 
يف  واحلوكمــة  والرتشــيح 

اليســر شــركة 
التعويضــات 	· جلنــة  عضــو 

املاليــة  البــالد  يف  والرتشــيح 
التعويضــات 	· جلنــة  عضــو 

يف  واحلوكمــة  ولرتشــيح 
الراجحــي  تكافــل  شــركة 

اهلندســة 	·  – دكتــوراه 
ئيــة اب لكهر ا

اهلندســة 	·  – ماجســتري 
ئيــة لكهراب ا

اهلندســة 	·  – بكالوريــوس 
الكهرابئيــة

احتــاد 	· شــركة  يف  والقياديــة  التنفيذيــة  املناصــب  العديــد 
التصــاالت  ا

العديد من املناصب يف شركة إل إم إريكسون	·
أستاذ مساعد – قسم تقنية احلاسب – الكلية التقنية 	·
انئــب عميــد كليــة التكنولوجيــا رئيــس قســم تقنيــة احلاســب 	·

ابلكليــة التقنيــة
مدرس يف معمل املعاجلات الدقيقة – كلية اهلندسة	·
حماضر قسم تقنية احلاسب اآليل – كليها أهبا	·
مدرب يف مركز التدريب املهين أبهبا	·

الرئيــس التنفيــذي لشــركة 	·األستاذ/ ايسر بن فيصل الشريف 14
جبــل عمــر للتطويــر

املاجستري يف إدارة 	·
املخاطر

البكالوريوس يف العلوم 	·
املالية

شــغل األســتاذ ايســر الشــريف عضوية جمالس إدارات وجلان 	·
للعديــد مــن الشــركات املدرجــة واخلاصــة.

ومناصــب 	· الشــركات  مــن  عــدد  رائســة  تقلــده  إىل  إضافــة 
املاليــة.  واملخاطــر  االســتثمار  إدارة  يف  قياديــة 

إضافــة للعديــد مــن الــدورات املاليــة والشــهادات املهنيــة مــن 	·
جامعــات وهيئــات عامليــة وحمليــة تركــزت يف اهلندســة املاليــة ، 

إدارة األصــول واالســتثمار.

رئيس قطاع املالية لشركة 	·السيد/ حممد أمري خان15
جبل عمر للتطوير

· عضو تنفيذي جملس احملاسبة 	
والتكاليف الربيطاين والباكستاين 

FCMA
· حماسب قانوين معتمد من جملس 	

FCA احملاسبة الربيطاين األعلى
· حماسب قانوين معتمد من 	

FCA احملاسبة الباكستاين األعلى
· 	MBA ماجستري إدارة األعامل

· بكالوريوس يف التجارة	
·  بكالوريوس يف املحاسبة	

عمــل 20 عامــاً يف خمتلــف الشــركات ويف عــدة جمــاالت منهــا 	·
التطويــر العقــاري والقطــاع املــايل والتجزئــة والســلع االســتهالكية
UNILEVER, BRITISH OXYGEN, PAK KUWAIT 
INVESTMENT ETC.
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٣٧ - الجدول أدناه بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم من ١٤٣٨/١/١هـ وحتى ١٤٣٨/٧/١٥هـ:

٣٨ - وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، 
مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.

١٫٣٨ لجنة المراجعة: 
اختصاصات ومهام لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة 
الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ - القوائم المالية:
1- دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ 

لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2 - إبداء الرأي الفني – بناًء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة 
وأدائها  للشركة  المالي  المركز  تقييم  والمستثمرين  للمساهمين  تتيح  التي  المعلومات  ومتوازنة ومفهومة وتتضمن 

ونموذج عملها واستراتيجيتها.   
3 - دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

4 - البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو 
مراجع الحسابات.

5 - التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

ب - المراجعة الداخلية:
1 - دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

2 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 

تكوين جملس اإلدارةصفة العضويةاسم العضوم

رئيس جملس اإلدارةغري تنفيذياألستاذ /  عبدالعزيز بن حممد إبراهيم السبيعي1

انئب رئيس جملس اإلدارةغري تنفيذيالدكتور / عبدهللا بن محد إبراهيم املشعل2

عضو غري تنفيذياملهندس/ أنس بن حممد صاحل محزة صرييف 3

عضوغري تنفيذياألستاذ / اثمر بن انصر حممد العطيش4

عضوغري تنفيذياالستاذ / خالد بن صاحل حممد الفريح 5

عضوغري تنفيذيالدكتور / زايد بن عثمان إبراهيم احلقيل6

عضوغري تنفيذياالستاذ / طارق بن عبدالرمحن عبدالقادر فقيه7

عضوغري تنفيذياألستاذ /  منصور بن عبد العزيز راشد البصيلي 8

عضومستقلالدكتور/  أمحد بن عثمان عبدهللا القصيب ٩

عضوغري تنفيذياالستاذ / حمي الدين بن صاحل عبدهللا كامل10

عضومستقلاالستاذ / مهند بن سعود السعود الرشيد 11

األعضاء املستقيلني من اجمللس خالل العام 1438هـ

عضوغري تنفيذياألستاذ / ايسر بن عبد العزيز حممد أبو عتيق1
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3 - الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة – إن وجدت –؛ للتحقق 
من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى 

اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
4 - التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.  

ج - مراجع الحسابات
التحقق من  بعد  أدائهم،  أتعابهم وتقييم  الحسابات وعزلهم وتحديد  بترشيح مراجعي  اإلدارة  لمجلس  التوصية   -  1

استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2 - التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار 

القواعد والمعايير ذات الصلة.
3 - مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمااًل فنية أو إدارية تخرج عن نطاق 

أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
4 - اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.  

5 - دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخِذ بشأنها.
د - ضمان االلتزام: 

1 - مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
2 - التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.

3 - مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى 
مجلس اإلدارة.

4 - رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

 
 

الربع الثالث 1438هـالربع الثاين 1438هـالربع األول 1438هـ
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)قرار ابلتمرير(
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43
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17
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1هـ
43
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2

√ابلتمرير×√√√××األستاذ / مهند بن سعود الرشيد – رئيس اللجنة1

2
األستاذ/ اثمر بن انصر العطيش – عضو اللجنة

√ابلتمرير√√√√√√

3

األستاذ/ خالد حممد الصليع – عضو اللجنة من خارج اجمللس

√
بواسطة 
احملادثة 
اجلماعية

√√
بواسطة 
احملادثة 
اجلماعية

√ابلتمرير√

اجتماعات لجنة المراجعة
عقدت لجنة المراجعة عدد )7( اجتماعات حضوريًا وعدد )1( قرار بالتمرير خالل العام المالي الهجري القصير 1438هـ، 

وذلك حسب البيان التالي: -

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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٢٫٣٨ لجنة الترشيحات والمكافآت:
مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسئولياتها ما يلي:

1 - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 
2 - التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم 

ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
3 - إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. 

4 - تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. 
5 - المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة 

التنفيذية.   
6 - مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

العضو يشغل  إذا كان  المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح  التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء   - 7
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

8 - وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
9 - وضع اإلجراءات الخاصة ف ي حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

10 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.  
11 - إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى 
مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط 

باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
12 - توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

13 - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
14 - التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا 

للسياسة المعتمدة.
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

المالي الهجري  العام  الترشيحات والمكافآت عدد )3( اجتماعات حضوريًا وعدد )2( قرارات بالتمرير خالل  عقدت لجنة 
القصير 1438هـ، وذلك حسب البيان التالي: 
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√√ابلتمريرمل يكن عضواً  يف اللجنة املهندس/ أنس حممد صاحل صرييف – رئيس اللجنة1

√×ابلتمريرابلتمرير√األستاذ/طارق عبد الرمحن فقيه –عضو اللجنة2

×√ابلتمريرابلتمرير√األستاذ/خالد صاحل الفريح – عضو اللجنة3

مستقيل√األستاذ/ ايسر عبد العزيز أبو عتيق4

√√مل يكن عضواً يف اللجنةالدكتور / فهد موسى الزهراين – عضو اللجنة من خارج اجمللس5
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• استقال األستاذ ياسر بن عبد العزيز أبو عتيق من مجلس اإلدارة ومن لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1438/3/22هـ.
• قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 1438/4/17هـ إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتكون على النحو التالي:

- المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي )رئيس اللجنة(
- األستاذ / طارق بن عبد الرحمن فقيه )عضو(

- األستاذ / خالد بن صالح الفريح )عضو(
- عضو مستقل ذو خبرة مهنية مناسبة يتم تحديده من قبل اللجنة )عضو من خارج المجلس(.

وبناًء عليه فقد تقرر تعيين الدكتور / فهد بن موسى الزهراني - عضوًا في لجنة الترشيحات والمكافآت - من خارج المجلس. بتاريخ 
1438/5/10هـ

٣٫٣٨ اللجنة التنفيذية:
مهام اللجنة التنفيذية ومسئولياتها ما يلي:

تتولى اللجنة كافة المهام الموكلة إليها بموجب قرارات مجلس االدارة، ويجوز لمجلس اإلدارة تكليف اللجنة بأية واجبات أخرى حسب 
حاجة مجلس اإلدارة والواجبات الموكلة له، وتضطلع اللجنة في ذلك بالمهام التالية:

1 - متابعة خطط الشركة االستراتيجية المستقبلية الطويلة والمتوسطة والقصيرة األجل ومراجعتها من حين آلخر ورفع التوصيات 
إلى مجلس االدارة.

2 - الدراسة والتوصية في مشاريع استثمارية جديدة للشركة والتوصية بشأنها إلى مجلس االدارة. 
3 - مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق من الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنة )إن وجد( قبل أن يتم ارسالها إلى 

مجلس اإلدارة للموافقة النهائية.
4 - متابعة تنفيذ الخطط والموازنات التقديرية للشركة ومتابعة األداء الفعلي وتحليل أسباب االنحرافات – إن وجدت – وطلب اإلجابة 

عليها، وتقديم التوصيات بشأنها. 
5 - رصد التقارير المرحلية لخطط التشغيل السنوية والمبادرات وتحديات التكاليف، والمشاريع االستراتيجية الرئيسية.

العقارات  وكذلك  بأنشطتها  يتعلق  فيما  الشركة  والتزامات  والنفقات  بالمصروفات  والالزمة  الخاصة  الموافقات  في  النظر   -  6
والممتلكات من إيجارات ونحوه، وكذلك في الخدمات المساندة، واعتمادها.

7 - تقوم اللجنة مرة واحدة في العام على األقل بمراجعة أدائها ووضعها وقواعد عملها وذلك من أجل ضمان أن اللجنة تعمل بأقصى 
فعالية والتوصية بأية تغييرات تراها مالئمة لموافقة مجلس اإلدارة.

8 - يحضر رئيس اللجنة اجتماع الجمعية العامة للرد على أية أسئلة من قبل المساهمين حول نشاطات اللجنة ونطاق عملها.
9 - مراجعة الموازنات الرأسمالية المعتمدة من مجلس اإلدارة وللجنة الصالحيات بتجاوز الموازنة الرأسمالية المعتمدة بحد أقصى %30.
10 - االجتماع مع رؤساء القطاعات والمحاسب القانوني والمراجع الداخلي وكل من له عالقة لمراقبة األداء العملي والمالي للشركة وقطاعاتها.

11 - مراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب أن تظهر 
في البيانات المحاسبية.

12 - ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين والمدراء العامين.
13 - االستعانة بمن تراه من االستشاريين والخبراء المختصين لمساعدتها على تقويم ما يعرض عليها من الدارسات والخطط.  

أو  قائمة،  أو حصص في شركات  األسهم  كان في مجال شراء  إن  الشركة،  تُعرض على  التي  االستثمارية  الفرص  دراسة   -  14
االستحواذ على شركات تعمل في نفس مجال عمل الشركة أو تكمل أعمالها، وتكليف جهات استشارية وبيوت خبرة بعمل الدراسات 

الالزمة والتوصية بالشراء إلى مجلس اإلدارة. 
اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية عدد )2( اجتماع خالل العام المالي الهجري القصير 1438هـ، وذلك حسب البيان التالي: -
الربع الثاين 1438هـالربع األول 1438هـ  
االجتماع الثايناالجتماع األول  

1438/6/15هـ1438/5/30هـاتريخ االجتماعم
√√األستاذ/ عبدالعزيز بن حممد السبيعي – رئيس اللجنة  1

√√األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو اللجنة   2

√√األستاذ/ حمي الدين بن صاحل كامل – عضو اللجنة           3

√√الدكتور/ أمحد بن عثمان القصيب – عضو اللجنة4

√√األستاذ/ ايسر بن فيصل الشريف –عضو اللجنة 5

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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• تم تشكيل اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 1438/4/17هـ وأعضائها هم على النحو التالي: 
- األستاذ / عبد العزيز بن محمد السبيعي )رئيس اللجنة(

- األستاذ / منصور بن عبد العزيز البصيلي )عضو(
- األستاذ / محي الدين بن صالح كامل )عضو(

- الدكتور / أحمد بن عثمان القصبي )عضو(
- األستاذ / ياسر بن فيصل الشريف )عضو(

٣٩ - تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية
أ - المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة:

المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية الهجرية القصيرة

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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األعضاء املستقلني أواًل

٩0000×0×××××٩000×××٩000×األستاذ / مهند سعود السعود الرشيد 1

105007000×0×××××10500×××10500×الدكتور/ أمحد عثمان عبدهللا القصيب2

1٩.5007.000×0×××××1٩.500×××1٩.500×اجملموع

األعضاء غري التنفيذيني اثنيًا

120001750×0×××××12000×××12000×األستاذ / عبدالعزيز حممد إبراهيم السبيعي1

120002000×0×××××12000×××12000×الدكتور/ عبدهللا محد إبراهيم املشعل2

120000×0×××××12000×××12000×املهندس / أنس حممد صاحل محزة صرييف3

1200017000×0×××××12000×××12000×األستاذ / اثمر انصر حممد العطيش4

1200024000×0×××××12000×××12000×األستاذ / خالد صاحل حممد الفريح5

1200013000×0×××××12000×××12000×الدكتور / زايد عثمان إبراهيم احلقيل6

120000×0×××××12000×××12000×األستاذ / طارق عبدالرمحن عبدالقادر فقيه7

120000×0×××××12000×××12000×األستاذ / حمي الدين صاحل عبدهللا كامل8

01750×0×××××0×××0×األستاذ / منصور عبد العزيز راشد البصيلي٩

٩6.0005٩.500×0×××××٩6.000×××٩6.000×اجملموع

األعضاء املستقيلنياثلثًا

011389203890×××××9000×××٩000×األستاذ/ ايسر عبدالعزيز حممد أبو عتيق1

٩.000000٩.00000000011.38٩20.38٩0اجملموع
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متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

ب - المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة خالل السنة المالية القصيرة:

 املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة خالل السنة املالية اهلجرية القصرية

  

المكافآت الثابتةبدل حضور الجلسات
المجموع) عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء جلنة املراجعةأواًل

1٥000٥00006٥000األستاذ / مهند سعود السعود الرشيد1

21000٥000071000األستاذ / اثمر انصر حممد العطيش2

19٥004333362833األستاذ/ خالد حممد الصليع3

55.500143.333اجملموع
1٩8.833

أعضاء اللجنة التنفيذية اثنيًا

000األستاذ / عبدالعزيز حممد إبراهيم السبيعي1

000الدكتور / أمحد عثمان القصيب2

037٥0037٥00األستاذ / حمي الدين صاحل عبدهللا كامل3

000األستاذ / منصور عبد العزيز راشد البصيلي4

000األستاذ/ ايسر فيصل الشريف5

037٥0037٥00الدكتور / زايد عثمان إبراهيم احلقيل - عضو سابق يف اللجنة التنفيذية6

037٥0037٥00املهندس / أنس حممد صاحل محزة صرييف – عضو سابق يف اللجنة التنفيذية7

0112.500112.500اجملموع

أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآتاثلثاً 

000املهندس / أنس حممد صاحل محزة صرييف1

6000٥0000٥6000األستاذ / طارق عبدالرمحن عبدالقادر فقيه2

6000٥0000٥6000األستاذ / خالد صاحل حممد الفريح3

000الدكتور / فهد موسى الزهراين4

60002083326833األستاذ/ ايسر عبد العزيز أبو عتيق – عضو مستقيل5

18.000120.833138833اجملموع
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ج - المكافآت المدفوعة لكبار التنفيذيين خالل السنة المالية الهجرية القصيرة:

املكافآت والتعويضات املدفوعة لكبار التنفيذيني خالل السنة املالية اهلجرية القصرية

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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118٥1904340170161920700001619207الرئيس التنفيذي1

٥92٥892170060809٥9٥0000809٥9٥املدير املايل2

1.777.77٩651.02302.428.80200002.428.802اجملموع

٤٠ - أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى. 
مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها 

ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة
٤١ - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة المراجعة في مدة كفاية نظام الرقابة 

الداخلية في الشركة
تؤكد إدارة الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذها بفاعلية، وأنه ال يوجد 

أي نقاط جوهرية تذكر تطرقت لها لجنة المراجعة خالل مراجعتها.
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األخوة األفاضل / مساهمو شركة جبل عمر للتطوير
ختامًا ... ونحن على أبواب مرحلة جديدة جاري فيها استكمال تنفيذ المشروع. نيابة عنكم نتوجه 
بالجميل  والعرفان  بالشكر  ثم  وعطائه  نعمائه  جليل  على   - وجل  عز  للمولى  والشكر  بالحمد 
الملكي  السمو  ولصاحب   ، العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  األمر  لولي 
 ، الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي  العزيز  عبد  بن  سلمان  بن  محمد  األمير 
ولصاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز – مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمير منطقة مكة المكرمة - حفظهم اهلل ، ولمعالي أمين العاصمـة المقدسة ، على ما قدموه 
لشركتكم فبمساندتهم المخلصة أصبحت بحمد اهلل - شركة جبل عمر للتطوير من الشركات 

الرائدة التي يحتذى بها في التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية.
وباهلل التوفيق،

 
مجلس اإلدارة
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